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Aan het volk van God bij Sint Adelbertus
en Sint Engelmundus …
De kerk is er voor de mensen – natuurlijk, voor wie zou zij er
anders zijn? Maar is dat alles? Kerk als EHBO-post voor onze
ziel? Of als instituut dat probeert mensen op te voeden tot goede
mensen? Is dat niet een beetje weinig? En wat is er met God?
Omwille van de mensen moeten we juist over God spreken!
Wij doen mensen te kort, wanneer we niet over God spreken.
Want met Hem staat juist onze menselijkheid op het spel. Op dit
punt valt de beslissing of wij klein of groot over onszelf en over
de wereld denken.
Wie in God gelooft, denkt groot over de mens en wordt daarin
door niemand overtroffen.
Sommigen van ons zullen in de komende vakantieweken grote
en oude kerken in het buitenland bekijken. De mensen die zulke
grote en statige kathedralen bouwden wisten ervan. Ze wisten
van God en van de grootheid van de mens. Daarom hebben zij
zulke godshuizen gebouwd. Zij wisten: wij hebben meer ruimte
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nodig dan de kamers waarin wij wonen. Wij wonen niet alleen
op aarde, God woont onder ons. Het ‘huis van God’ geeft een
antwoord op de vraag: Waar hoor ik bij? Waar kan ik verblijven?
Het is veel waard wanneer we vaste grond onder de voeten
hebben, en een dak boven het hoofd, niet alleen vandaag en
morgen, maar over het algemeen.
Wanneer we naar de grote kerken en kathedralen kijken, de hoge
torens, de hoge gewelven, zullen sommigen denken: erg inefficiënt allemaal. Wat levert dat op? Kosten, anders niets. Dure
ruimte die wij gewoon weggeven.
Ja, dat klopt. We geven die ruimte weg voor vieringen, gebed,
bezinning en gemeenschap. Hier gaat een ruimte open die buiten
het denken in berekenbaar nut valt. Een ruimte voor God is juist
daarom bijzonder mensenvriendelijk. Waar de mens tegen
alle berekenbaarheid in, God
de ruimte geeft, daar kan
een mens diep adem halen,
daar komt hij tot zichzelf.
Als kerk kunnen we niets
beters doen dan deze ruimte
open houden voor God
‘omwille van de mens’. Hij
is een voorteken van de nieuwe stad die God voor ons
heeft bereid en waarin
Hij zelf onder ons wil wonen.
Een gezegende zomer
wensen u de pastores
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Christus komt en maakt alle dingen nieuw
Christus komt
bij de armen, bij de rijken, bij de vervolgden,
bij de machtigen
Christus maakt alle dingen nieuw
Christus komt
in onze huiskamer, op straten en pleinen, op onze bruiloft,
in de rechtszaal
Christus maakt alle dingen nieuw
Christus komt
in een vriendelijk gebaar, in een nijdig woord,
in een zuiver geweten, in vurige liefde
Christus maakt alle dingen nieuw
Christus komt
opdat het koninkrijk komt, de wereld gelooft,
opdat de machtige struikelt, de onzichtbare gezien wordt
Christus maakt alle dingen nieuw
Christus komt
in ons, rondom ons, voor ons, hier,
op deze plaats, in deze tijd, voor altijd
Christus maakt alle dingen nieuw
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uit de liturgie van de Filipijnse Kerk in Nederland

ROOSTER VAN KERKDIENSTEN

10.00 uur

4e zondag na Pinksteren (9 in reeks A) (blz. 161)
eerste gezamenlijke dienst van het zomerrooster
H. Engelmundus

10.00 uur

5e zondag na Pinksteren (10 in reeks A) (blz. 163)
H. Adelbertus

10.00 uur

6e zondag na Pinksteren (11 in reeks A) (blz. 166)
viering 60-jarig huwelijk Jan en Gerda Blokland
H. Engelmundus

10.00 uur

7e zondag na Pinksteren (12 in reeks A) (blz. 168)
H. Adelbertus

10.00 uur

8e zondag na Pinksteren (13 in reeks A) (blz. 170)
H. Engelmundus

10.00 uur

9e zondag na Pinksteren (14 in reeks A) (blz. 172)
H. Adelbertus

10.00 uur

Ontslapen van de H. Maagd Maria (blz 533)
H.Engelmundus

06-07

13-07
20-07

27-07
03-08
10-08
17-08
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10.00 uur

H. Bartolomeüs, apostel (blz. 535)
viering 50-jarig huwelijk Ruud en Jessy Laurijs
H. Adelbertus

19.30 uur

oecumenisch Taizégebed
H. Adelbertus

24-08

26-08
31-08

10.00 uur
07-09
10.00 uur
10.00 uur

12e zondag na Pinksteren (17 in reeks A) (blz.
178)
Viering 50-jarig huwelijk Ab en Gré Zwart
Laatste gezamenlijke dienst van het zomerrooster
H. Engelmundus
kinderkerk (begin van het nieuwe seizoen)
13e zondag na Pinksteren (18 in reeks A) (blz.
180)
H. Adelbertus
107e verjaardag van kerkwijding (blz. 557)
H. Engelmundus
kinderkerk
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RONDOM DE
ADELBERTUSKERK

Bij de vieringen
Vanaf zondag 06-07 tot en met zondag 31-08 geldt het door de jaren
beproefde zomerrooster voor de IJmond. Let u derhalve goed op in
welk kerkgebouw die zondag de kerkdienst is. We beginnen op
zondag 06-07 in de Engelmundus en kerken dan om en om. Op deze
wijze dragen wij ertoe bij dat ook in de vakantietijd in alle NoordHollandse parochies op zondag kerkdienst gehouden kan worden.
Zondag 13-07 neemt de parochie tijdens de viering afscheid van
Johannes van Riessen als kerkmeester van de H. Adelbertus. Johannes is
– na een verlenging met dispensatie door de bisschop met één jaar –
negen jaar lid van het kerkbestuur geweest, enige tijd als voorzitter. Hij
heeft te kennen gegeven dat hij niet nog een keer dispensatie wil aanvragen maar dat hij zich met nog meer inzet op zijn studie theologie
aan faculteit en seminarie wil richten..
Zondag 24-08 herdenken Ruud en Jessy Laurijs in de eucharistieviering
op de feestdag van de H. Bartolomeüs dat het 50 jaar geleden is dat zij
in het huwelijk zijn getreden.
Koffiedrinken
Er is koffiedrinken na de kerk op zondag 13-07 (afscheid van kerkmeester Johannes van Riessen), zondag 27-07, zondag 10-08 en op
zondag 24-08 (50-jarig huwelijk familie Laurijs).
Collectes en andere bijdragen
De landelijke collecte voor de maand juli wordt gehouden op zondag
27-07 en is bestemd voor de publiciteit van de oud-katholieke kerk. Het
Collegiaal Bestuur schrijft in de aanbeveling:
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Een veel gehoorde verzuchting is dat onze kerk toch zo onbekend is. Niemand
zit te wachten op een rel, waarmee de kerk in de belangstelling komt, maar
positief nieuws haalt het vaak niet. Bekendheid geven aan onze kerk zal allereerst in de plaatselijke parochies moeten gebeuren; daar is de kerk concreet
aanwezig. Landelijk wordt dit werk ondersteund met verzorgde uitgaven, zoals het blad De Oud-Katholiek, de boekjes ter bezinning in de Veertigdagentijd, de Advent e.d.
Verzorgde publicaties en een verzorgde website kosten tijd en geld. Er zijn ook
plannen om met korte filmpjes speciale onderwerpen meer onder de aandacht
te brengen, maar daar is ook veel geld voor nodig.
Help onze kerk in de bekendheid te houden en steun deze collecte.
In de maand augustus houden we de landelijke collecte op zondag 2408. Deze is dan bestemd voor de honoraria van de geestelijkheid. Hierover
schrijft het collegiaal Bestuur:
Van een uurtarief van € 60,- kijkt niemand echt meer vreemd op, maar een
verzoek om voor een dik uur kerkdienst op de zondagmorgen maar contant af
te rekenen ten bedrage van € 60,- zou bij de meeste kerkgangers wel in het
verkeerde keelgat schieten.
En toch zou je aan dergelijke bedragen moeten denken, ook bij de kerk, om haar
in stand te houden, de pastoor een volwaardig salaris te kunnen geven en een
beetje warme voeten te hebben op zondagmorgen.
Jammer genoeg brengt de actie kerkbalans wel veel, maar nog altijd te weinig
op om de kerk te laten draaien en moest noodgedwongen de collecte voor de
honoraria weer worden ingevoerd.
Het Collegiaal Bestuur is zich er van bewust dat een oproep voor een extra
collecte wordt gehoord door dezelfde mensen die al vaak bijdragen, dat maakt
de dank voor een bijdrage er alleen nog maar groter om.
Uw kerkbestuur beveelt beide collectes aan uw goedgeefsheid aan.
Autovriendendienst
Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597
Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan
alstublieft op zaterdagavond en spreek eventueel in op het
antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)
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Uit de Adelbertus-pastorie
Het kerkelijk leven is een beetje tot rust gekomen na Pinksteren en in
de maanden juli en augustus zullen we zoals de laatste jaren gebruikelijk weer afwisselend in één van de kerkgebouwen eucharistie vieren.
Twee bijzondere vieringen wil ik toch noemen. Op 13-07 zullen we afscheid nemen van Johannes van Riessen als kerkmeester. Hij zat al in het
bestuur toen ik naar IJmuiden kwam en heeft in de tijd van de overgang als voorzitter van het kerkbestuur een belangrijke rol vervuld. Nu
zal hij zich meer op zijn theologische studie richten en hopen we natuurlijk als parochie dat we binnen afzienbare tijd getuige van zijn
wijdingen mogen zijn. Hartelijk dank, Johannes, voor je grote trouw en
inzet gedurende negen jaar! Uiteraard blijft Johannes lector en zal hij
ook verder taken binnen het parochieel leven vervullen.
Zondag 24-08 willen Ruud en Jessy Laurijs herdenken dat het 50 jaar
geleden is dat zij in het huwelijk zijn getreden. Samen met hun kinderen, kleinkinderen en familie hopen wij dat zij nog vele gelukkige jaren
samen hebben en dat wij daarvan getuige mogen zijn.
De oecumenische Taizégroep heeft op haar evaluatie in aansluiting op
het avondgebed op 24-06 besloten dat wij ook in het nieuwe seizoen
door willen gaan. De eerstvolgende gebedsdienst is op dinsdag 26-08
om 19.30 uur. Het is een mooie gelegenheid voor hen die in een meer
verstilde omgeving tijd en gedachten aan God willen geven. U bent
dus van harte welkom. Met vragen kunt u zich altijd tot mij richten.
Van harte aanbevelen wil ik ook het Internationale Oud-Katholieken
Congres dat van 18-09 tot en met 21-09 in Utrecht wordt gehouden. Op
zaterdag 20-09 wordt in de Domkerk in aanwezigheid van HKH Prinses Beatrix tijdens een eucharistieviering herdacht dat het 125 jaar
geleden is dat de Unie van Utrecht van de oud-katholieke bisschoppen
– ons internationale samenwerkingsverband – werd gesloten. Ik kan
me voorstellen dat u denkt “wat moet ik op zo’n congres?” Maar ik
kan u verzekeren dat door de diverse samenkomsten en ontmoetingen
met geloofsgenoten uit andere landen uw eigen (geloofs-)leven wordt
verrijkt. Het laatste congres in Nederland was in 1994 en het volgende
zal pas weer in 2034 zijn. Het is dus – als het om korte reiswegen gaat –
nu of nooit! De jubileumkerkdienst is uiteraard vrij toegankelijk maar
er zijn geen gereserveerde plaatsen. Let u ook op de aankondigingen
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en berichten in de kerk, in dit Kruispunt en de vorige KRUISPUNTEN. Heeft u nog verdere vragen dan kunt u die stellen aan Jaap en
Wil Wijker-Vis die bij de organisatie betrokken zijn en ook aan mij.
Net als iedereen hoop ook ik op een mooie en warme zomer in
IJmuiden waar er voldoende inspiratie zal zijn voor het komende
kerkelijk seizoen in de IJmond!
Vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat,
Robert Frede, pastoor

10-12 oktober WEEKEND in een KLOOSTER met 18-25 jarigen
bij de zusters Benedictinessen in Oosterhout
Onder leiding van jongerenpastor Jutta en pastor Robin willen we
samen in zeven stappen een kleine reis maken door je leven en door je
geloof.
Ben je een gevorderde supergelovige of een twijfelende beginneling?
Mooi! Want het programma van dit weekend is geschikt voor iedereen.
Je kunt in dit weekend ook niet iets goed of fout doen; je kunt alleen
maar meedoen en met een ervaring rijker weer naar huis gaan.
Een klooster biedt rust en stilte, maar we gaan er niet de hele tijd stil
zitten. Aan de hand van een aantal verhalen uit de bijbel ga je in het
weekend op zoektocht naar je eigen geloof.
Hoe sta ik daar nu in?
Wat vind ik moeilijk?
Wat zijn uitdagingen?
De kosten bedragen € 45 (bezwaarlijk? vraag Jutta)
Voor meer informatie: http://okj.okkn.nl
Aanmelden bij jutta@okkn.nl
Wees er snel bij: er kunnen 13 personen mee!
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RONDOM DE
ENGELMUNDUSKERK

Koffiedrinken
Na de gezamenlijke diensten in de Engelmunduskerk drinken we
koffie in De Bolder.
Dus op 6 juli, 20 juli na de kerkelijke viering van het 60-jarige huwelijksjubileum van Jan en Gerda Blokland-van den Bos, 3 augustus, 17
augustus en ook op 31 augustus na de kerkelijke viering van het 50jarige huwelijksjubileum van Ab en Gré Zwart-de Graaf.
Uit de parochie
De kerk is in wezen een (feest)vierende gemeenschap. Daarom is het
mooi dat we de komende maanden de gelegenheid hebben te midden
van onze gemeenschap twee huwelijksjubilea te vieren.
Op zondag 20 juli om 10 uur zullen Gerda en Jan Blokland vieren dat
zij 60 jaar geleden voor het aanschijn van onze Hemelse Vader ’ja’
tegen elkaar hebben gezegd.
En op zondag 31 augustus zullen Gré en Ab Zwart vieren dat zij 50 jaar
geleden in de echt werden verbonden.
Vanaf deze plaats wensen wij hen nu al van harte alle zegen toe.
In het najaar zal Age Kramer uit de parochie Egmond in onze gemeenschap stage lopen. Hij heeft in het verleden theologie gestudeerde aan
de VU te Amsterdam, en in de loop van zijn leven in een aantal uiteenlopende functies zijn brood verdiend. Sinds vele jaren is hij lector in
Egmond. Twee jaar geleden heeft hij besloten zijn theologische studie
af te ronden aan het oud-katholieke seminarie om in onze kerk priester
te worden. Vanaf 1 september zal hij 40 weken lang 10 uur per week in
onze parochie stage lopen. In het volgende Kruispunt zal hij zich
persoonlijk voorstellen en op 31 augustus wordt hij officieel in de
Engelmunduskerk voorgesteld.
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Tot zijn opdracht hoort onder meer, dat hij met een aantal parochianen
een interview zal houden over hun favoriete Bijbelverhaal. Dit gesprek
zal met de camera worden opgenomen. Op dinsdag 7 oktober om 20
uur wil hij deze film in De Bolder dan aan de hele parochie presenteren.
Uit de ziekenboeg heb ik het volgende mee te delen.
Jo Voorburg-Prins is ondertussen uit de revalidatie in Velserduin
ontslagen en probeert thuis in de Raafstraat de draad van haar leven
weer op te pakken.
Corrie Eggermont-Gravemaker moet dezer dagen helaas weer aan haar
been geopereerd worden.
En Rietje van der Oord-de Rijk moest kortgeleden plotseling in het
ziekenhuis worden opgenomen vanwege hartritme-stoornissen.
Allen wensen wij van harte gezondheid en genezing toe.
Ondertussen heeft de nieuwe projectgroep informatie, inspiratie en
identiteit haar werk opgenomen, en een voorstel gemaakt voor culturele en vormende activiteiten. In de loop van de zomer zullen we
daar verder aan sleutelen, en we hopen in september met een programmaboekje voor de dag te kunnen komen.
Helaas moesten we in de afgelopen tijd van twee leden van onze oudkatholieke gemeenschap afscheid nemen.
Op dinsdag 10 juni hebben we afscheid genomen van Cor Schong.
Geboren en getogen in IJmuiden, heeft hij jarenlang als hofmeester op
de grote vaart gevaren. Later werkte hij als afdelingshoofd bij de
Vomar en was hij pachter van het café op de Middensluis. 15 jaar geleden is hij naar Koedijk verhuisd. In Alkmaar is hij overleden aan
kanker. Hij laat een volwassen dochter achter.
Zaterdag 29 juni namen wij in de kerk in een eucharistieviering afscheid van Jacobus Johannes Dirk Konijn. In Rotterdam geboren, in
Amsterdam opgegroeid en later komen wonen in Aerdenhout, heeft hij
als manager bij grote concerns in de wereld rondgezworven. Wij kennen hem als de ‘man van de boeken’ op de bazaar. Hij laat een weduwe en een zoon en dochter achter.
Mogen zij rusten in vrede!
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Ten slotte nog een mededing over onszelf.
Vanaf 10 juli tot en met 10 augustus zijn de pastores Harald en Martina
Münch met vakantie. In deze periode is Robert Frede waarnemend
pastoor.
Met hartelijke groeten en tot ziens,
pastoor Harald Münch

Bloemetje op tafel
Bij een feestelijk etentje zet je een bloemetje op tafel. Het ziet er gezellig
uit en verhoogt de stemming en de vreugde van het samenzijn.
Zo zetten we ook een bloemetje op de altaartafel voor de eucharistieviering. De eucharistie vieren, de grote dankzegging aan God voor
Jezus Christus, die voor ons geleden heeft, gestorven en begraven,
maar ook verrezen is, en ons in zijn verrijzenis laat delen door de
communie, is een feest. En daar hoort een bloemetje bij.
Er zijn nu vier vrouwen die er voor zorgen, dat er zondags een bloemetje is: met feestdagen een groter arrangement, op gewone zondagen
soberder.
Er zijn ook vier vrouwen, die na de dienst de bloemen wegbrengen
naar zieken, bejaarden of anderen die een beetje bemoediging vanuit
de parochie kunnen gebruiken.
In het team bloemschikkers is een vacature m/v.
Zij/hij heeft gemiddeld een keer in de vier weken dienst en zorgt, dat
er zondags bloemen zijn.
Belangstellenden kunnen meer informatie krijgen over de praktische
gang van zaken van Corrie Vellinga-Zwart, contactpersoon (tel. 0255 –
517158). Zij is bloembindster en zeer gaarne bereid iemand te informeren, te instrueren en desgewenst op te leiden. Belt U m/v haar en
laat U raden, of U deze creatieve taak op U kunt en wilt nemen!
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PAROCHIE ONDERWEG
Samenwerking/fusie IJmondparochies
Informatievoorziening
Gemeentevergaderingen
Het kerkbestuur heeft in samenspraak met de bisschop besloten dat er
in september en oktober definitieve stappen in ons samenwerkingsproces worden genomen en dat er dan ook een keuze gemaakt gaat worden met betrekking tot de kerkgebouwen.
Er wordt dan besloten of de parochies samen zullen gaan in één oudkatholieke parochie voor de IJmond.
Om die reden worden er twee inloop- en informatieavonden gehouden
waar het kerkbestuur aan de hand van dan ter beschikking staande
informatie met de parochianen informeel over de mogelijke beslissingen wil spreken. Er kunnen vragen gesteld worden en suggesties
gedaan worden.
Deze avonden worden gehouden op
maandag 01-09 vanaf 20.00 uur in De Bolder
en op maandag 13-10 vanaf 20.00 uur in het Adelbertuscentrum.
Beide avonden kunnen door mensen uit beide parochies bezocht
worden en er is steeds dezelfde informatie beschikbaar. U kunt dus
kijken welke avond voor u meer geschikt is.
Op maandag 20-10 wordt in twee afzonderlijke gemeentevergaderingen de beslissing genomen.
De gemeentevergadering van de parochie van de H. Engelmundus
begint om 18.00 uur in De Bolder, de gemeentevergadering van de
parochie van de H. Adelbertus om 20.00 uur in het Adelbertuscentrum.
De relevante stukken zullen van tevoren beschikbaar zijn.
De “gewone” najaarsgemeentevergadering ter voorbereiding op de
Synode – al sinds jaren een gezamenlijke bijeenkomst – wordt gehouden op maandag 10-11 om 20.00 uur in het Adelbertuscentrum.
Graag de data in uw agenda’s noteren!
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Supporter van Vijf
Juni 2014 mag wel “Dé Maand van de Supporter” genoemd worden.
Iedereen, waar ook ter wereld is in deze periode wel supporter van een
van de WK-voetbalteams. En of je team het nu wel of niet zo goed doet
als je hoopte, je blijft natuurlijk fan.
Zo bleek het in de afgelopen periode ook te zijn met de Club-van-Vijf.
Heel wat parochianen verhoogden hun
Kerkbalans-toezegging met de
gevraagde 5 procent.
Voor precieze cijfers wacht de penningmeester nog op het binnenkomen
van de gelden, maar “succes” is al
zeker.
Dit maakt ons natuurlijk geen wereldkampioen, maar het vergroot wel onze
kansen.
Kerkbestuur en – vooral - uw medeparochianen zijn u daarvoor heel
dankbaar.
Op verzoek van velen publiceren we de supporters-naamlijst niet.
Jammer voor degenen die daar op gerekend hadden, maar een gelukje
voor de “laatkomers”. Die kunnen nu nog -ongemerkt- aanschuiven bij
de club. Doen, hoor! En niet weer uitstellen!
En zo blijkt weer: Supporter ben je, supporter blijft je, ook als je club
het niet gemakkelijk heeft!
Hans van de Pieterman
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Acht Oud-Katholieken Congressen – wat bleef me bij?
In 1994 gingen Peter-Ben, Jaap-Max en ik alleen naar de openings- en
sluitingsdiensten van het congres in Delft.
Veel te vroeg waren we in de grote Nieuwe Kerk, waar de kerkenraad
een misviering niet toestond. We wilden ‘iedereen’ zien binnen komen.
De eersten die we zagen, waren Siem van Herle en Jan ter Brugge, gewichtige mannen, die klaar stonden om de verwachte hoogwaardigheidsbekleders en bisschoppen op gepaste wijze te ontvangen en welkom te heten.
Tijdens de sluitingsdienst ontsprong ergens, op een stil moment, ongemerkt, spontaan en heel subtiel, een Taizé-lied. Het werd zachtjes overgenomen, het zwol aan en ebde even ongemerkt weer weg. Heel mooi!
Mijn eerste ontmoeting met Taizé.
In 2006 in Freiburg, was Angela Berlis ‘spreekstalmeester’, opende bijeenkomsten, leidde sprekers in en deed mededelingen. Als zij wilde
beginnen, begon ze achter de microfoon zachtjes het Taizé-lied ‘Meine
Hoffnung, meine Freude ’te zingen. Het lied werd langzamerhand
overgenomen, verdrong het gepraat en Angela kon aan het woord komen. Charmant en mooi!
Er was daar een parkje met bomen, waar de deelnemers elkaar steeds
weer tegenkwamen: volwassenen, soms ook de jongeren, die een eigen
programma hadden, en iedere dag de kindertjes van de crèche met
congrespetjes op in een bolderwagen, die met hun ouders kwamen
eten.
Hoogtepunt van dit congres was de viering van 75 jaar sacramentele
gemeenschap (full communion) met de Anglicaanse Kerken, met lezingen en preken van de Aartsbisschoppen van Canterbury en Utrecht.
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Tijdens een eetpauze zag ik opeens een Zwitserse vriend, die ik nog
niet gezien had. Hij had voor een dag een Afrikaanse bisschop, die wel
een visum voor Zwitserland, maar niet voor de Europese Unie had,
over de grens naar het congres gesmokkeld.
In Zürich in 2010 vond Peter-Ben, dat ik maar in het koor moest gaan
zingen – dan had ik iets te doen. Het koor zong een mis van een oudkatholieke organist/componist. En verder niet veel bijzonders. Ik ben
benieuwd, wat we in 2014 kunnen/mogen/moeten zingen!
Hier waren geen congresbijeenkomsten, waarbij iedereen aanwezig
was (behalve de kerkdiensten). In de slotzitting werd wel een verklaring over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen aangenomen.
Nu, in Utrecht, zijn ook geen plenaire vergaderingen gepland.
In 1965 in Wenen, en ook in 1961 in Haarlem in hotel Brinkman, vormden zulke zittingen de hoofdmoot van een congres. Een schouwburgof bioscoopzaal met de deelnemers en een podium met het congrescomité en het presidium met twee secretarissen, en de sprekers.
De zittingen duurden lang vanwege de reglementaire plichtplegingen
en vooral vanwege de groetboodschappen van bevriende kerken, en
dan vooral die van de Oosters-Orthodoxe Kerken. Ja, ze waren uitgenodigd, ze waren gekomen, en wilden dan ook gezien worden en hun
visitekaartje afgeven! En het congres was ook best trots, dat onze kerken zoveel oecumenische contacten en vrienden hadden!
Na zo’n zitting, met ook nog een stevig theologisch referaat, werd de
vergadering gevraagd nog te blijven zitten. Er hing iets in de lucht en
zinderde door de zaal – spannend! Onze monseigneur A. Rinkel kwam
in paarse toga en met de grote zwarte schoudermantel om, het toneel
op en ging zitten. Er verschenen nog vier bisschoppen om met hun
handtekening de volle sacramentele gemeenschap met de OudKatholieke Kerken van de Unie van Utrecht te bezegelen: twee bisschoppen van de Onafhankelijke Kerk van de Filippijnen, één van de
Lusitaanse Kerk van Portugal en één van de Episcopale Kerk van
Spanje. Geweldig, een daverend applaus: onze kerkelijke relaties
breiden zich uit tot de andere kant van de wereld; we worden gezien
en erkend!
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Tijdens dit congres was ook een prominente Nederlandse roomskatholieke theoloog aanwezig – hij onderbrak de zitting van het Vaticaanse Concilie in Rome voor ons congres. Zijn aanwezigheid, al was
die niet officieel, vervulde allen met hoop op en verwachting van meer
toenadering tussen Rome en Utrecht.
De eerlijkheid gebiedt echter ook te melden, dat de Pools Nationaal
Katholieke Kerk in de USA sindsdien uit de Unie van Utrecht getreden
is vanwege de vrouwelijke priesters.
In Graz, Oostenrijk, in 1998, is de opzet van het congres helemaal omgegooid. Het werd gehouden in de zomervakantie. Het moest een
internationale oud-katholieke familiehappening worden in plaats van
een congres van theologen, bisschoppen en oude mensen.
In 1974 was het congres in het voorjaar, in de bollentijd en in het
bloembollenland, in een congrescentrum. Iedereen was dus de hele
periode in het centrum en onder handbereik.
Daar waren voor het eerste weer bisschoppen van de Kerk van de
Mariavieten uit Polen aanwezig, naast de bisschop van de Pools
Katholieke Kerk. Mij is het verschil in stijl van beide kerken en van hun
bisschoppen bij gebleven. Alleen al vanwege dit verschil verbaast het
me niet, dat beide kerken zich (nog) niet konden verenigen, al was het
maar via de Unie van Utrecht.
Daar had ik een gesprek met mevrouw Ursula Buschlüter, de vrouw
van de enige pastoor in de toenmalige DDR. Een strijdbare vrouw! De
kerk had een raam aan de straat. Daar wilde ze graag een afbeelding
van de aartsengel Michael hebben, die met zijn speer de draak/ de
duivel/ het kwaad bestrijdt. Ik vond zo’n prent, en ze heeft men voor
het raam gezet: zo zal het kwaad overwonnen worden (al zou het
ijzeren gordijn nog 15 jaar blijven hangen)!
Vorig congres in Zürich, in 2010, verbleven we weer in de stad, rondom de Augustinerkirche, behalve bij het traditionele uitstapje (dat dit
jaar vervalt, omdat het congres anders te duur wordt).
Tijdens de tocht met bussen en boten wandelden we een stukje naar
een ecologische boerderij, waar we onder partytenten zouden eten.
Maar … langs de weg groeiden grote struiken met rijpe bramen. Ik liet
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iedereen voorbijgaan en sloop achter de struiken en dacht ongezien
wat bramen te kunnen snoepen. Maar onze IJmuidense bisschop had
de bramen ook gezien, en scheidde zich een ogenblik van de groep af.
Hij vond mij, en wat zeiden we? Tante Corrie!
In de stad zag ik een deelnemer, die er een beetje verloren bij liep. Ik
zag zijn naamkaartje en wist, dat hij een maand later een seminarieprijs
zou krijgen. Hij was ontroerd, dat ik hem kende en van de prijs wist.
Hij begon direct een lang historisch betoog over de kerk in Heidelberg.
Nee … dat was mijn bedoeling niet!
Voor het congres in Praag in 2002 had ik me opgegeven, maar ik heb
de stad niet bereikt. In dat jaar waren de grote overstromingen in het
gebied van de Elbe. Het was tot het laatste moment niet zeker, of de
stad per trein bereikbaar zou zijn. Het congres is doorgegaan op dringend verzoek van de organisatie: alles was afgesproken en gereserveerd, en er bleven al zoveel toeristen uit de stad weg!
Moet je voor zulk soort anekdotes naar het congres gaan?
Nee, er zijn gewichtiger en belangrijker zaken te halen. Maar zulke
franje maken het congres wel persoonlijker. Alle andere congresgangers hebben hun eigen ervaringen, ontmoetingen en herinneringen,
en zij willen er weer bij zijn.
En nu dan het 31e congres van 18 – 21 september in Utrecht voor
nieuwe ontmoetingen en herinneringen.
Alle informatie over deelname – full-time of part-time -, programma,
kosten en inbegrepen maaltijden en tussendoortjes:
zie www.okcongres2014.com
Fiete Smit-Maan
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En nu de kerk uit

–

de wereld in!

In Keulen belandden we in de viering van Sacramentsdag. De Dom was vol:
de banken, de zijbeuken, de zijpaden. Vol orgelspel, drie koren, een koperenemble, de grote altaarruimte vol prelaten, priesters en dienaars. Imponerend,
massaal en ontroerend de opening: ‘O, höchstes Gut, o, Heil der Welt’.
Na de mis de processie door een stukje Keulen: 2 uur lang, rondom wierook,
bidden en zingen. In het midden van de processie droeg de bisschop de
monstrans met het Sacrament des Altaars, de gewijde hostie, het Lichaam van
Christus, onder een blauw baldakijn. De koren en vertegenwoordigers van vele
uiteenlopende groeperingen liepen, deels in uniform en met vaandels, voor het
Sacrament uit, parochies met vaandels en misdienaars, wierook en vooral
eerste communiecantjes, en wij ook, volgden lof zingend en litanieën biddend.
Alleen spektakel?
De grote feesten van Jezus, Kerstmis met de Advent, Pasen met de Vasten,
Pinksteren valt uit de lucht, vieren we in de kerk. Was/is het de bedoeling, dat
Jezus en de hele geschiedenis van zijn leven, sterven en verrijzen in de kerk
blijft?
Pinksteren brengt de heilige Geest, die inspireert en moed geeft, en de opdracht
het evangelie, het leven van Jezus te vertellen, te verspreiden.
Op Sacramentsdag draagt in Keulen de bisschop Jezus Christus in de gestalte
van heilig Brood de stad in, begeleid door velen, velen die Jezus al volgen.
Fiete Smit-Maan

AGENDA

10/07 10.00 uur
14/08 10.00 uur
01/09 20.00 uur
13/09 20.00 uur
07/10 20.00 uur
20/10 18.00 uur
20/10 20.00 uur
24 – 25/10
10/11 20.00 uur
24/11 20.00 uur

koffie-ochtend, Adelbertuskerk, IJmuiden-Oost
koffie-ochtend, Parochiezaal, Driehuis
inloopavond bij kerkbestuur
inloopavond bij kerkbestuur
film interviews bijbelverhalen, De Bolder
gemeentevergadering E, De Bolder
gemeentevergadering A, Adelbertuscentrum
Bolderbazar
gemeentevergadering A+E (Synode), Adelbertuscentrum
lezing Styre Kaya, syrisch othodoxe schrijfster
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PAROCHIE van de H.H.ADELBERTUS en ENGELMUNDUS i.o.
website: www.ijmuiden.okkn.nl
Pastores
Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden
tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl
Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260,
06-30126877; e-mail: fam.munch@planet.nl
Gebouwen
Adelbertuskerk :
Engelmunduskerk:
De Bolder:

Sparrenstraat 46, IJmuiden
Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-523753 of
06-22879771, okbolder@gmail.com
Adelbertuscentrum:
tel. 0255-540039. Verhuur: 023-5392080,
okadelbertusbeheer@quicknet.nl
b.g.g. 0255-512167
Bankrekening O.K. parochie
Bankrekening O.K. Parochie
H. Engelmundus te IJmuiden
H. Adelbertus te IJmuiden
NL56 RABO 0154 1643 48
NL86 INGB 0003 8083 41
NL62 INGB 0000 5239 65
NL21 INGB 0689 7112 55
Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies alleen via
NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden
Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24
Busjes kunnen geleegd worden bij mw. M. van de
Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104
Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL27 ABNA 0564 8402 89
Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486
Kruispunt: kopij inleveren vóór 20 augustus 2014 bij S.C. Smit-Maan,
IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden, tel. 0255-536961,
e-mail: s.c.smitmaan@gmail.com
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 1 september 2014.
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